
 

  
 

 
Уважаеми г-н/г-жо Управител, 
 
Във връзка с предишни контакти с Вашата фирма, в рамките на проект „Трансгранична икономика 
в Румъния и България, опазваща природното и културно наследство” № 15.2.1.034, е-МС код: 
ROBG-8  
имаме удоволствие да Ви поканим за участие в 2 обучителни сесии в град Добрич – 

(Сесия 1) на 31 август и 1 септември 2017 (четвъртък и петък) и 
(Сесия 2) на 12 и 13 септември 2017 (сряда и четвъртък) 

 
включващи пет модула: 

1) Маркетинг на продукти отнасящи се до културно и природно наследство; Маркетинговия план 
при сътрудничество с партньори; 
2) Продукти, асоциирани с културно или природно наследство. Важността на продукта при етапите 
на продажба; 
3) Планиране. Стратегия, или загуба на време. 
4) Подобряване на комуникационните умения и уменията за преговори в случай на проекти, 
отнасящи се до културното и природно наследство. 
5) Управление на малки и средни предприятия, които акцентират върху културното и природно 
богатство. 
 
Участниците в обучението ще придобият знания за маркетинга, продажбите и управлението, както 
и ще получат насоки за прилагане „Стратегията за развитие на трансгранична икономика в полза 
на природното и културно наследство на Румъния и България”, с цел по-добро управление на 
Вашите икономически дейности за опазване на културните и природни ресурси. 
 
Моля да изпратите попълнен приложения формуляр за участие по електронна поща: 
tgicheva@cci.dobrich.net или gkolev@cci.dobrich.net най-късно до: 
 
28 август и за двете сесии (понеделник);  
 
Желателно е, но не е задължително в двете обучения да участват едни и същи лица. 
За повече информация за проекта, можете да се свържете с ТПП Добрич, г-жа Татяна Гичева, 
телефон: 058 601472, електронна поща: tgicheva@cci.dobrich.net  
 
Местата са ограничени. Ще получите потвърждение за одобрение на предложените от Вас 
участник (участници), както и точното място и час на събитието. 
 
В очакване на Вашия отговор 
Герман Германов /Главен секретар/ 

 
 

 
 

http://www.interregrobg.eu  
Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на 

Европейския съюз.  
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